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1 (Åben) 5. møde i Opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi den 22. februar 2018
 
Sags ID: EMN-2018-00874

Resumé
Opgaveudvalg for Digitalisering er Teknologi afholder sit 5. møde torsdag den 22. februar 
2018.02.09

På opgaveudvalgets seneste møde den 17. januar 2018 besluttede udvalget at afholde et ekstra 
møde inden det sidste planlagte møde den 12. marts 2018 for endeligt at bearbejde de bud på 
principper og pejlemærker, samt den politiske model, som opgaveudvalget skal levere. 

Mødets dagsordenpunkter er:
1. Velkomst v. formand Michael Fenger
2. Gennemgang af program 
3. Gennemgang og drøftelse af den politiske model herunder input til borger- og 

virksomhedsinddragelse i opfølgningen
4. Bearbejdning af principper og pejlemærker for digitaliseringsindsatserne
5. Afrunding og tak for i aften

Mødet afholder på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund i udvalgsværelse G.

Bilag til mødet:
 Input fra gruppearbejdet om betydningen af pejlemærkerne i praksis – bud på de første 

skridt 
 Den overordnede DIS-model – model for Digitalisering, Innovation og Samskabelse 
 DIS-model med særlige ”digitaliseringselementer”
 Reviderede bud på principper og pejlemærker 

Baggrund
Uddbybelse af mødets dagsordenpunkter:

1. Velkomst v. formand Michael Fenger
Formanden byder velkommen til dette ekstra møde i opgaveudvalget

2. Gennemgang af program 
Dagsordenens punkter og ml præsenteres for at skabe en fælles forståelse for, hvad 
opgaveudvalget skal igennem og stå med efter dette møde.

3. Gennemgang og drøftelse af den politiske model herunder input til borger- og 
virksomhedsinddragelse i opfølgningen
Med udgangspunkt i politikermedlemmernes drøftelse ved det 4. møde i opgaveudvalget og 
modellen for Digitalisering, Innovation og Samskabelse (DIS-modellen) gennemgås og 
drøftes pejlemærkerne og princippernes funktion samt hvornår og hvordan borgere og 
virksomheder mest meningsfuldt inddrages. Modellen er vedlagt som bilag.

4. Bearbejdning af principper og pejlemærker for digitaliseringsindsatserne
Formålet er at opgaveudvalget foretager den sidste gennemarbejdning af pejlemærker og 
principper. Ved udvalgtes sidste møde blev givet input til hvad pejlemærkerne kan betyde i 
praksis og disse input er bragt i spil i reviderede bud på formuleringer af pejlemærkerne. 
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Input fra arbejdsgrupper på det 4. møde samt reviderede bud på pejlemærker er vedlagt 
som bilag. Deltagerne har forinden mødet forberedt kommentarer og ændringsforslag.

5. Afrunding og tak for i aften

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi:

At udvalget fortsætter med opgaverne med de 3-5 pejlemærker, for kommunens arbejde med 
digitalisering, herunder at fremlægge en række mulige første skridt mod pejlemærkerne, principper 
for teknologikompetencer, etiske og persondatamæssige problemstillinger samt en model, der 
sikrer at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Input fra gruppearbejde om betydning af pejlemærkerne i praksis - bud på de første skridt 
(2188929 - EMN-2018-00874)
2. Den overordnede DIS-model - model for Digitalisering, Innovation og Samskabelse 
(2188930 - EMN-2018-00874)
3. DIS-model med særlige digitaliseringselementer (2188932 - EMN-2018-00874)
4. Reviderede bud på principper og pejlemærker (2188933 - EMN-2018-00874)
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